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Voorwoord

SINNE, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
Simmerdyk 5, 8601 ZP SNEEK
Telefoon: 0515-859890
Directeur: dhr. P. Zeldenrust 
E-mail: pzeldenrust@odysseescholen.nl

Geachte ouders en verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids in kalendervorm voor het schooljaar 2020-2021. 
In de kalender vindt u alle wettelijke en praktische informatie die van  
belang is voor u of uw kind(eren).

Als het gaat om praktische informatie (ouderavonden, schoolkampen, 
vrije dagen etc.) is het soms lastig vooruit te kijken. Bij wijzigingen of 
aanvullingen, zullen wij u tijdig informeren!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze kalender of andere  
zaken, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Directie en team SINNE

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze openbaar ge-

maakt worden zonder schriftelijke toestemming van SINNE en 

de in deze uitgave afgebeelde personen.

(V)SO SINNE heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het 

afbeelden van de in deze uitgave gefotografeerde personen en 

het verkrijgen van toestemming voor afbeeldingen in school-

gids, jaarkalender en website. Mocht u desondanks menen dat 

personen en/of kinderen ten onrechte zijn afgebeeld, neemt u 

dan contact op met de directie van de school.
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SINNE kenmerkt zich door het feit 
dat iedere leerling een maatschap-
pelijke toekomst tegemoet gaat. 
SINNE is er voor de speciale leer-
ling en biedt zowel onderwijs als 
zorg. Ieder kind zijn eigen arrange-
ment voor leren, werken, wonen, 
burgerschap en vrije tijd. SINNE is 
speciaal omdat jij bijzonder bent.

De visie van SINNE
Vanuit Rust, Structuur en Veiligheid biedt een 
professioneel en enthousiast team avontuurlijk 
en kleurrijk onderwijs aan in een uitdagende 
leeromgeving. Hierbij gaan we uit van de mo-
gelijkheden en talenten van onze leerlingen. We 
doen dit samen met ouders/verzorgers en andere 
expertise.

SINNE is een openbare school voor speciaal on-
derwijs aan zeer moeilijk lerenden, die al dan niet 
meervoudig gehandicapt zijn. SINNE valt onder 
het bestuur van Stichting voor openbaar onder-
wijs Odyssee.
Wij sluiten aan bij wat onze leerlingen nodig 
hebben, zodat ze zich optimaal kunnen ontwik-
kelen. Dit betekent “ZORG IN HET HART VAN DE 
SCHOOL”.

De start van schooljaar 2020-2021 is met 13 groe-
pen. 6 groepen SO (t/m 12 jaar) waarvan S(B)O 
A  een instroomgroep is in combinatie met SBO 
Wetterwille, deze is gesitueerd op Wetterwille. Er 
zijn 7 groepen VSO (12 t/m18). VSO 2A, VSO 2B en 
VSO 3 hebben hun lokaal op de bovenverdieping 
van Wetterwille. Alle andere groepen zitten in 
het Sinnegebouw. In totaal zijn er ongeveer 125 
leerlingen

Passend onderwijs in de praktijk
Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en 
talenten. SINNE motiveert leerlingen om zich op-
timaal te ontwikkelen. We focussen vooral op wat 
leerlingen kúnnen om vanuit succeservaringen 
verder te groeien. Onderwijs en ondersteuning 
worden op maat aangeboden. Iedere leerling 
krijgt een plan (OntwikkelingsPerspectiefPlan) 
met daarin eigen doelen.
Wij willen onze leerlingen zo optimaal mogelijk 
ondersteunen in de groei naar zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid op de gebieden wonen, werken, 
burgerschap en vrije tijd. 
We werken nauw samen met Praktijkschool de 
Diken. Wanneer een leerling de mogelijkheid 
heeft wordt er gekeken of hij/zij in aanmerking 
komt om certificaten te halen op de Diken.

Op SINNE is de buitenschoolse opvang op dins-
dag-, woensdag- en donderdagmiddag. Deze 
wordt aangeboden door Wille! 

De opvang is kosteloos, de vergoeding vindt 
plaats via de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website:  
www.specialekinderopvang.nl

Nieuwe leerlingen
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel 
thuis voelt op SINNE. De juiste aandacht en zorg 
begint direct bij de aanmelding.
Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij SINNE 
gaat dit via een vastgestelde procedure. Voor 
speciaal onderwijs is namelijk een beschikking 
nodig van de Commissie van Advies . U kunt altijd 
bellen voor een kennismakingsbezoek. Zo krijgt 
u een eerste indruk van en informatie over alle 
mogelijkheden van onze school. 

Dit is SINNE
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Leerlingenzorg en begeleiding 
Om het beste uit uw kind te halen bieden wij 
onderwijs en zorg op maat. We begeleiden 
kinderen in groepen en soms individueel onder  
leiding van leerkrachten, onderwijsassistenten, 
leerwerkmeesters en specialisten. In het SO staan 
de cognitieve vakken centraal. Binnen het VSO 
staan de cognitieve vakken in dienst van de prak-
tijkvakken. In het OntwikkelingsPerspectiefPlan 
staat de verwachte uitstroom vermeld:

Profiel 4:  arbeid / beschut werk
Profiel 3: beschut werk /  
 dagbesteding arbeidsmatig 
Profiel 2:  dagbesteding taakgericht  
 en activerend
Profiel 1:  dagbesteding belevingsgericht

Het OntwikkelingsPerspectiefPlan wordt in sep-
tember besproken met de ouders / verzorgers en 
ondertekend. In februari volgt een tussenevalu-
atie waarbij de nadruk ligt op de voortgang van 
de gestelde doelen. In juni vindt de eindevaluatie 
plaats. Waar mogelijk worden de leerlingen bij 
deze besprekingen betrokken.

De Commissie van Begeleiding heeft een sturen-
de rol in het vaststellen van het Ontwikkelings-
PlanPerspectief. Deze bestaat uit: schoolmaat-
schappelijk werker, schoolarts, orthopedagoog 
en zorgcoördinator.
Ook leerkrachten met een hulpvraag over een 
leerling kunnen  terecht bij de Commissie van 
Begeleiding.

De vorderingen van de leerlingen worden bij-
gehouden in het leerlingvolgsysteem. Dit wordt 
besproken met de intern begeleiders.
Verdeeld over het schooljaar vinden leerlingen-

besprekingen plaats waar de ontwikkeling 
van leerlingen wordt besproken met alle 
betrokkenen uit het team. Wanneer blijkt dat 
een leerling extra ondersteuning nodig heeft 
wordt de expertise van de betreffende specia-
list ingezet. SINNE beschikt over de volgende 
expertise:
Totale Communicatie, logopedie, autisme, 
orthopedagogie, sensorische informatie ver-
werking, (sensopathisch) spel, weerbaarheids-
trainingen, beeldcoaching, kindercoaching, 
vakleerkracht bewegingsonderwijs en op afroep 
fysiotherapie.

De bij SINNE werkende experts werken deels 
ook voor het expertise centrum. Het expertise 
centrum bundelt alle kennis en expertise van alle 
Odyssee scholen. Daarnaast maakt het centrum 
ook gebruik van externe partijen en is beschik-
baar voor alle leerlingen. Ook teamleden kunnen 
gebruik maken van de kennis van het Odyssee 
expertise centrum. Het contact met de zorgcoör-
dinator van het expertisecentrum loopt via onze 
Commissie van Begeleiding.

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs 
en het speciaal (basis) onderwijs een passende 
plek te realiseren, werken de schoolbesturen in 
de provincie Friesland met elkaar samen in een 
samenwerkingsverband. De afspraken die ze 
met elkaar maken beschrijven ze in het onder-
steuningsplan. Meer informatie en dit ondersteu-
ningsplan kunt u vinden op de website  
www.passendonderwijsinfryslan.nl.
Voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) 
onderwijs in onze regio is het samenwerkingsver-
band Fultura. Meer informatie kunt u vinden op 
www.fultura.nl

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, ver-
pleegkundige en assistente van Jeugdgezond-
heidszorg. Uw kind wordt samen met u op vaste 
momenten uitgenodigd voor onderzoek. Tijdens 
deze onderzoeken wordt onder meer gekeken 
naar lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermo-
gen. Ouders krijgen vooraf een uitnodiging en 
zijn aanwezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen 
over de gezondheid van uw kind? Dan kunt ook 
buiten de onderzoeken contact opnemen met 
de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld 
tijdens het telefonisch spreekuur. Onze intern 
begeleider heeft gedurende het jaar regelmatig 
contact met de JGZ-verpleegkundige. 6



Oktober
2020

DO

VR

ZA

ZO

MA

Kinderboekenweek thema: En toen?

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

MA

Herfstvakantie

DI

Herfstvakantie

WO

Herfstvakantie

DO

Herfstvakantie

VR

Herfstvakantie

ZA

ZO

MA

Schoolfotograaf

DI

WO

DO

Schoolfotograaf

VR

ZA

ZO

MA

Start SO Thema: Herfst

DI

MR Vergadering

WO

DO

VR

Sinnenieuws mee

ZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



Sfeer, gedragsregels en aanpak 
pesten
Je veilig en prettig voelen op school; dat is voor 
ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten 
en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een 
fijne en veilige schoolomgeving. SINNE heeft 
heldere gedragsregels en het Odyssee pestproto-
col wordt gehanteerd. De anti-pestcoördinatoren 
zijn Geeske Kuipers en Willem-Jan Postma. Zo 
is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met 
elkaar omgaan op school, in de groep en op het 
plein. De regels geven ook bescherming. Ouders 
weten bijvoorbeeld precies hoe de medewerkers 
omgaan met de aan hen toevertrouwde leerlin-
gen. Pestgedrag wordt op SINNE direct aange-
pakt. In het protocol staat beschreven wat we 
doen als er sprake is van pesten. In alle groepen 

wordt aandacht besteed aan 
de gedragsregels, het 

pestprotocol en 
veilig internet-

ten.

Gouden weken
Onze school werkt met de methode Gouden We-
ken. In de eerste (gouden) weken van het school-
jaar investeren we extra in positieve groepsvor-
ming en oudercontact. Het doel: een fijne sfeer 
in de groep, waar we een heel jaar plezier van 
hebben. Na de kerstvakantie worden de gemaak-
te afspraken tijdens de Zilveren Weken opgefrist.

Lestijden/lesaanbod
SINNE werkt met het vijf gelijke dagen model 
in een continurooster. De schooltijden zijn van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur, 
S(B)O-A is om de week op woensdag vrij. SO B is 
elke woensdag vrij. Het SO en het VSO houdt zich 
aan de kaders van de leerplichtwet. We wijken 
hier incidenteel van af na overleg met inspectie, 
leerplichtambtenaar en specialisten, als daarmee 
het belang van de leerling gediend is.
De leerlingen lunchen samen met de leerkracht 
en de assistent. 
We werken met de modernste onderwijsvormen 
zoals touchscreens, iPads en digitale lesstof. In 
alle groepen wordt gewerkt aan schoolse- en 
sociaal-emotionele vaardigheden. De oriëntatie 
op mens en wereld is verweven in alle lessen. De 
kinderen in S(B)O-A en SO B beginnen spelen-
derwijs al met schoolse vaardigheden.Binnen 
de SO groepen wordt thematisch gewerkt waar, 
naast de schoolse vaardigheden, aandacht wordt 
besteed aan sociale vaardigheden en de wereld 
om ons heen. 

Het VSO bestaat uit 7 groepen. De verbinding 
tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt 
steeds belangrijker. De sociaal emotionele en 
cognitieve vaardigheden worden in de stamgroe-
pen aangeboden. De praktijkvakken zijn onder-
verdeeld in verschillende sectoren:

 � Consumptief
 � Dienstverlening
 � Techniek
 � Ambachtelijk werk
 � Groen

Er is een verdeling gemaakt in drie fasen: oriën-
teren (fase 1), verdiepen en uitbreiden (fase 2) en 
keuze uitstroom (fase 3).
Binnen deze fasen is er de mogelijkheid voor 
interne en/of externe stage.  De arbeidstoeleiding 
wordt beschreven in het stagebeleidsplan.
Elke leerling heeft een eigen portfolio. Hierin wor-
den de vaardigheden en competenties van de 
leerling beschreven. De leerling is eigenaar van 
dit portfolio en bepaalt zelf de inhoud. 8
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Avontuur
Niet het lesaanbod maar de mogelijkheden/ta-
lenten en wensen van de leerling staan centraal. 
Dit betekent maatwerk, voor elke leerling een 
eigen arrangement. In samenspraak met ouders 
worden de doelen vastgelegd in het Ontwikke-
lingsPlanPerspectief. Het avontuur kan, waar mo-
gelijk, ook gezocht worden in een samenwerking 
met de Praktijkschool, het SBO of de reguliere 
basisschool.

Samen
Zowel de leerling als de leerkracht is eigenaar 
van het programma. Ze kennen de doelen en het 
programma is voor de leerlingen betekenisvol.
Ons onderwijsaanbod wordt gemaakt in co-crea-
tie met het bedrijfsleven, instellingen voor kunst, 
sportorganisaties, overheid en maatschappelijke 
instellingen. Leren is niet het exclusieve terrein 
van de school maar een gezamenlijke onderne-
ming met maatschappelijke partners. Zo creëren 
we toegevoegde waarde aan een kennismaat-
schappij. 

De netwerken binnen de maatschappij zijn 
bijzonder belangrijk. De stagecoaches vormt de 
verbinding tussen de leerling en zijn latere uit-
stroombestemming. De begeleiding is uitgebreid 
en blijft ook nadat de leerling de school verlaten 
heeft zeker nog drie jaar structureel.

Totale Communicatie
De wereld van de leerlingen houdt niet op bij 
school. Zo leren we ook de omgeving van de leer-

lingen te communiceren met ondersteunende 
gebaren en picto’s zodat de wereld van de 
leerling groter wordt. Ze worden immers be-
grepen en kunnen begrijpen. De communi-
catiedeskundigen organiseren meermalen 
per jaar teamcursussen en cursussen aan 
derden (hulpverleners, zorgverleners en 
familie van de leerlingen) zodat begrijpen 
en begrepen worden voor onze leerlin-
gen aan de orde blijft!

Specialisten
Een vakleerkracht bewegingsonder-
wijs verzorgt de gymlessen bij ons 
op school. De hele motorische ont-
wikkeling wordt in kaart gebracht. 
De vakleerkracht is ook onze Rots & 
Water specialist. 
Zwemmen is tevens een onderdeel 
van het bewegingsonderwijs op het 
SO van SINNE. De leerlingen van de 
middenbouw die zindelijk zijn gaan 
1x per week naar het zwembad met 
als doel het A-diploma te halen.  
SINNE heeft mensen met speci-
ale expertise voor leerlingen met 
speciale mogelijkheden. Totale 
Communicatie en TEACCH (zelf-
standigheidstraining, sociale 
vaardigheidstraining en psycho 
educatie) lopen als rode draad en 
ankers door het onderwijs avon-
tuur. Spelbegeleiding, logopedie, 
sensorische informatieverwerking, 
specialisatie in techniek, hout, bewe-
gingsonderwijs, administratie, koken 
en huishoudkunde vormen de basis 
voor het bieden van de juiste onder-
wijs en zorg binnen SINNE.

Op zoek naar wat 
je wilt vinden
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Bijzondere activiteiten
SINNE organiseert elk jaar interessante en educa-
tieve buitenschoolse activiteiten voor alle leerlin-
gen. In februari het jaarlijks terugkerend voet-
baltoernooi. We organiseren sportdagen en ook 
provinciaal is er een grote sportdag 1x in de twee 
jaar. Daarnaast hebben we natuurlijk ook school-
reisjes. Verder zijn er uitstapjes naar bijvoorbeeld 
musea en andere bezienswaardigheden. We 
nemen deel aan projecten van verschillende 
culturele instellingen en onder begeleiding van 
AKTE 2 hebben we zelfs een schoolband, de Ta-
lentband met een jaarlijks optreden. We hebben 
een verkleedfeest, schoolverlatersavond, kerstbal, 
voorleesontbijt, pake- en beppedag, brusjesdag, 
feestelijke ouderavond, NME, lespakketten en 
excursies etc.

Ziekmelden en verlof aanvragen
Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt 
u dan vóór 07.30 uur met het vervoersbedrijf dat 
uw kind naar school brengt (indien van toepas-
sing). Tussen 08.00 en uiterlijk 08.30 uur kunt u 
de school bellen om uw kind af te melden. Is een 
leerling zonder toestemming afwezig, dan moe-
ten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In 
de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrij-
stelling van school kan krijgen. Meer informatie 
hierover en het aanvraagformulier voor bijzonder 
verlof staan op onze website. De directeur van 
onze school beoordeelt aanvragen voor  
bijzonder verlof.

Vakanties en andere vrije dagen
In onderstaand schema hebben we alle vakanties 
en vrije dagen voor u op een rijtje gezet. 

Studiedagen SINNE (leerlingen vrij)
 � 18 december
 � 4 januari
 � 24 maart (SO leerlingen vrij, VSO naar school)
 � 25 mei
 � 9 juli 

Dit zijn de, op dit moment, bekende studiedagen. 
Wellicht komt er gedurende het schooljaar nog 
iets bij, we zullen u op tijd informeren. Wanneer 
u opvang nodig heeft kunt u contact opnemen 
met WILLE op 0515-430630

Het beste onderwijs: Topkwaliteit
Topkwaliteit: dat mag u van ons verwachten. Wij 
halen het beste uit onze leerlingen, door hen het 
beste te bieden zodat ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. We streven naar topkwaliteit wat 
betreft de inhoud van ons onderwijs, de manier 
waarop we de lesstof aanbieden, de omgeving 
waarin de kinderen leren en de beschikbare 
ondersteuning voor leerlingen altijd uitgaand van 
de mogelijkheden van de leerlingen.
Kortom: alle belangrijke processen in en rond de 
school.
De onderwijsinspecteur van SINNE kijkt of we 
voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor 
scholen. En dat is zeker het geval. Maar wij willen 
meer. We zijn elke dag proactief bezig met kwa-
liteit en onderzoeken hoe we onze school nog 
beter kunnen maken. Want dat verdienen onze 
leerlingen. We leggen hierover verantwoording  
af aan ouders, leerlingen en personeel.

 Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021

Odysseedag 4 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Goede Vrijdag en 
Pasen

2 april 2021 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie incl. 
Hemelvaart

3 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Zomervakantie 9 juli 2021 20 augustus 2021
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Strategisch beleidsplan
Alle Odysseescholen werken met het 
Odyssee onderwijsbeleidsplan 2016-
2020. Dit strategische plan is de basis 
van onze schoolorganisatie en omvat 
de onderwijsvisie- en strategie van 
stichting Odyssee. We vertalen dit 
‘grote plan’ in een plan van aanpak 
voor onze school. Hierin staat welke 
doelen we de komende jaren moeten 
behalen. Werken met een strategisch 
plan zorgt ervoor, dat alle Odyssee-
scholen passend onderwijs vanuit een 
zelfde visie vormgeven en een hoog 
kwaliteitsniveau nastreven. U kunt 
het volledige strategisch beleidsplan 
bekijken op  www.odysseescholen.nl

SINNE 2020-2021
Speerpunten 
Het bewaken van de kwaliteit van 
school wordt in een gestructureer-
de cyclus gemonitord. Op basis van 
ons schoolplan wordt ieder jaar een 
schooljaarplan gemaakt, waarin de 
ontwikkelingen, doelen en ambities 
staan beschreven. Ieder kwartaal 
wordt daarvan een rapportage ge-
maakt en besproken met team, MR en 
bestuur. Voor het schooljaar 2020-2021 
zijn de volgende speerpunten vastge-
steld:

 � Verbeteren aanbod.
 � Zicht op ontwikkeling en  
begeleiding
 � Professionele cultuur
 � Geïntegreerd gespecialiseerd  
onderwijs

Collegiale consultatie
De Odysseescholen gebruiken ver-
schillende instrumenten voor kwali-
teitsontwikkeling. Voorbeelden zijn 
externe audits, kwaliteitskaarten, 
scholing van personeel en zelfevalua-
tie. Met dit laatste bedoelen we onze 
collegiale visitatiecommissie. In deze 
commissie zitten zeven medewerkers 
van Odysseescholen en een onafhan-
kelijke voorzitter. Elke Odysseeschool 
krijgt eens per vier jaar bezoek van 
de commissie. De school bereidt het 
bezoek goed voor en maakt een zelfe-
valuatierapport. Daarin beschrijft de 
school het eigen kwaliteitsbeleid en 
de punten waarover ze graag advies 
wil van de commissie. Tijdens het be-
zoek zijn er gesprekken met ouders, 
leerkrachten, IB’ers en management. 
De commissieleden kijken ook mee 
in de klassen. De school krijgt aan-
sluitend een rapport met adviezen 
en een kwaliteitsprofiel. Deze werk-
wijze is waardevol voor alle scholen; 
we kunnen elkaar inspireren en van 
elkaar leren. De visitatiecommissie is 
een aanvulling op het bezoek van de 
Onderwijsinspectie.

Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar organiseren alle Odys-
seescholen een tevredenheidsonder-
zoek. Leerlingen, ouders en personeel 
krijgen dan enquêteformulieren, 
waarop ze hun mening kunnen geven 
over het onderwijs. Na de centrale 
verwerking ontvangen alle scholen 
en het Odysseebestuur een onder-

zoeksrapport, zodat we een goed 
beeld hebben van de tevredenheid en 
eventuele verbeterpunten. Op basis 
hiervan kunnen we heel gericht wer-
ken aan de kwaliteit van onze school. 
Naast het tevredenheidsonderzoek 
kunt u natuurlijk op elk moment aan-
geven wat u vindt van het onderwijs 
en onze school. In 2018 is er een on-
derzoek geweest en de ouders geven 
SINNE een 8,3. Dit ligt hoger dan het 
landelijk gemiddelde.

Resultaten van SINNE
Alle leerlingen met plezier naar 
school!
Ieder kind werkt op zijn/haar eigen ni-
veau vanuit zijn/haar mogelijkheden.
Vanuit het SO stromen de meeste 
leerlingen door naar het VSO en soms 
naar ander VO. In de VSO periode 
wordt de uitstroom daar waar nodig, 
naar boven of beneden bijgesteld 
altijd in overleg met ouders, door de 
Commissie van Begeleiding. In het 
Leerlingvolgsysteem wordt opge-
nomen wat de vooruitgang is per 
leerling.

Professioneel personeel 
Wij willen goed inspelen op wat onze 
leerlingen nodig hebben. Medewer-
kers zijn daarbij de sleutel tot succes. 
Zij hebben direct contact met de 
kinderen, zien en ervaren wat nodig 
is. Wij vragen van onze medewerkers 
om het beste van zichzelf te geven 
aan leerlingen. En daarbij krijgen ze 
ondersteuning van de school, zoals 
coaching en scholing. Al onze leer-
krachten zijn geschoold in gedrags-en 
ontwikkelings problemen. Ze worden 
ondersteund door specialisten van 
SINNE en indien nodig vanuit het 
Expertisecentrum.

Uitstroomgegevens
Vanuit het VSO stromen de meeste 
leerlingen uit. Vaak als ze 18 jaar zijn 
gaan ze van school. Soms blijven ze 
tot hun 20e en soms gaan ze eerder 
en blijkt SINNE geen eindonderwijs.

Uitstroomgegevens SINNE 2015-2020
vervolg-
onderwijs

Profiel 4: 
Arbeid / be-
schut werk

Profiel 3: 
beschut werk 
/ dagbeste-
ding

Profiel 2: dag-
besteding 
taakgericht 
en activerend

Profiel 1: dag-
besteding 
belevingsge-
richt

Schooljaar PrO/VO Arbeid / job-
coach

Arbeids-
matige dag-
besteding

Activiteiten- 
gerichte dag-
besteding

Belevings-
gerichte dag-
besteding

2019-2020 40% 0% 50% 0% 10%

2018-2019 0% 10% 40% 50% 0%

2017-2018 0% 11% 22% 22% 11%

2016-2017 16% 23% 38% 13% 0%
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Ons team:

Het team van SINNE be-
staat uit een directeur, een 
zorgcoördinator, Intern Be-
geleiders, orthopedagoog, 
leerkrachten, specialisten, 
leerwerkmeesters, onder-
wijsassistenten, assistent- 
congiërge en administratief 
medewerkers. Een deel van 
het team voert ook taken 
uit voor het Expertisecen-
trum.

Vervanging
In de groepen werken 
leerkrachten en onderwijs-
assistenten. Zowel binnen 
het SO als VSO. De onder-
wijsassistent werkt onder 
verantwoordelijkheid van 
de leerkracht. De onderwij-
sassistent in het VSO kan 
ook modules draaien. Per 
sector is een leerwerkmees-
ter aangesteld. 
In alle klassen kunnen 
stagiaires werken onder 
verantwoordelijkheid van 
de leerkracht. Als een van 
de leerkrachten, leerwerk-
meesters of assistenten 
ziek is proberen we de 
vervanging zoveel mogelijk 
intern op te lossen. Mocht 
er sprake zijn van langdu-
rige afwezigheid, wordt 
naar een geschikte invaller 
gezocht.

Peter Zeldenrust
Directeur

Marjon Huisman
Zorgcoördinator /  
Intern Begeleider VSO

Jeltina Sieswerda
Leerwerkmeester 
Beeldcoach /TEACCH

Riët Voogd
Intern Begeleider SO / 
AB-er 

Antje Dieckmann
Logopedist/ SI therapeut

Willem Jan Postma
vakleerkracht Gym
Rots- en watertrainer

Margreet de Boer
Leerkracht 

Tineke Wijbenga
Leerwerkmeester 
Sensopatisch spel / 
Onderwijsassistent

Clara Poelman
Leerkracht 

Marleen Eekhof
Leerkracht

Els Woltjer
Leerkracht

Margot Heepke
Leerkracht

Martha Hoekstra
Leerkracht  

Baukje Hiemstra
Leerkracht 

Lotte Broersma
Onderwijsassistent

Sabine Speelman
Leerkracht  

Sandra Suierveld
Leerkracht

Kim Kampman 
Leerkracht

Otto Greinier
SMW/leerwerkmeester

Metta Visser 
Leerkracht

Eke Blaauw
Onderwijsassistent 

Dewi Hofstee
Leerwerkmeester
ICT-coördinator

Miranda Miedema
Leerwerkmeester 

Simone Feenstra
Onderwijsassistent
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Lieske Smink
Onderwijsassistent

Paulien Mulder
Onderwijsassistent

Aleida v.d. Wal
Onderwijsassistent  
 

Caroline van Beek
Leerwerkmeester 

Marijke Lolkema
Onderwijsassistent 

Monique Wiersma
Leerkracht

Ria v.d. Feer
Leerwerkmeester   

Pieter Zuidema
Leerkracht 

Anita van Sas
Leerwerkmeester  

Nathalie Hazeleger
Leerkracht

Ida Bouma
Onderwijsassistent 

Maria Postma
Onderwijsassistent

Maartje Bouma
Spelagoog

Geeske Kuipers
Leerkracht / IB-er

Marieke Kamminga
Leerkracht

Pauline v.d. Zee
Logopedist

Annemarie Kat
Onderwijsassistent

Erik Boellen
Leerkracht / stagecoach

Esther Kuperus 
Onderwijsassistent

Marian v.d. Leij
Administratie/ assistent 
orthopedagoog  

Sippy Rienstra
Administratie

Iris Blom
Orthopedagoog/ 
generalist 

Jurgen Boersma
Assistent-congiërge

Edwin Potters
Leerkracht / stagecoach

Marcelle Penalver
Onderwijsassistent

Aaltsje Siebenga
Leerkracht

Team
 Sin

n
e
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Scholing van personeel
Professionalisering van het team is ook heel be-
langrijk. Naast teamscholing is er ook ruimte voor 
individuele scholingstrajecten ter bevordering 
van het onderwijs op SINNE. Ook zal Ervaar Het 
Maar een prominente rol binnen het onderwijs 
op SINNE krijgen. Totale communicatie blijft als 
rode draad door het onderwijs van SINNE lopen. 
Met behulp van ondersteunende gebaren en 
picto’s wordt het zelfvertrouwen van de leerlin-
gen vergroot. Naast scholing voor medewerkers 
worden er ook cursussen gegeven aan direct be-
trokkenen bij onze leerlingen (ouders / verzorgers 
en andere familie, oppas, hulpverlening, etc.). 

Binnen Odyssee is voldoende ruimte voor loop-
baanontwikkeling en carrière van medewerkers. 
We streven ernaar de scholingsdagen te ver-
melden op de kalender. De leerlingen zijn vrij op 
teamscholingsdagen.

Mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons door de leer-
lingen is onder schooltijd niet toegestaan.
Die leerlingen die een mobiele telefoon bij zich 
hebben zetten hem bij binnenkomst in school 
uit, leveren hem in bij de leerkracht die hem 
vervolgens in de kluis legt. Aan het einde van de 
schooldag neemt de leerling zijn/haar mobiele 
telefoon weer mee naar huis.

Samenwerking ouders & school
SINNE heeft de schoolvlag elke dag letterlijk en 
zichtbaar uit voor uw kind. We zijn een open, 
toegankelijke en herkenbare school, midden 
in de samenleving. We zoeken verbinding met 
de wereld om ons heen. Met u als ouder. Alleen 
samen met u kunnen we een succes maken van 
avontuurlijk passend onderwijs. 

Daarom nodigen wij alle ouders van harte uit om 
mee te denken en mee te praten. Openheid en 
elkaar direct aanspreken vinden we belangrijk bij 
SINNE. Uw betrokkenheid bij onze school is on-
misbaar. Samen zorgen we voor een geslaagde 
schooltijd en goede ontwikkeling van uw kind. 
Wij vinden dat alle leerlingen van onze school 
een optimale begeleiding verdienen. Er wordt 
zoveel mogelijk naar gestreefd het contact met 
ouders/verzorgers te verstevigen, te continueren 
en de handelswijze op elkaar af te stemmen. Dui-
delijkheid voor de leerling is het doel.

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad kunnen ouders 
hun mening geven over alles wat de school 
aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. 
De MR leden worden gekozen via verkiezingen. 
De MR denkt mee, praat mee geeft advies en 
beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsom-
standigheden, veiligheid, ouderbijdragen, perso-
neelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en om 
de school. De vergaderingen zijn openbaar. In de 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) van alle Odysseescholen, is SINNE verte-
genwoordigd door één ouder. 

Heeft u vragen, tips of ideeën? 
Laat het weten aan het Ouderplatform of de Me-
dezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! 
Meer informatie over de MR en GMR staat op 
www.sinnesneek.nl 

Oudergeleding: 
André Kramer VSO
voorzitter. E-mail:
a.kramer@upcmail.nl
Johan Westra (SO)
Mirjam Palsma (SO)

Personeelsgeleding: 
Pauline van der Zee
Maartje Bouma - 
(secretaris)
Clara Poelman

Informatie voor ouders/
Oudercontacten houden
Naast de geplande oudergesprekken (OPP gesprekken) 
vinden er ook huisbezoeken, en meer informele contac-
ten met ouders plaats. We betrekken u graag bij alles wat 
er op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen 
bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open 
communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat 
is ontzettend waardevol. 

Op initiatief van ouders is er een ouderplatform gestart 
wat een keer per maand samenkomt op school om 
elkaar te informeren en mee te denken met SINNE. Ook 
initiëren ze diverse informatieavonden. Voor verdere in-
formatie kunt u contact opnemen met Fried Didden:  
fried.didden@gmail.com

Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken, dan 
kunt u bellen om een afspraak te maken voor een ge-
sprek met de leerkracht of bijvoorbeeld de zorgcoördina-
tor. Ook bent u van harte welkom om in de klas te kijken 
hoe het met uw kind gaat. De informatie over SINNE 
bieden we u digitaal aan maar ook nog steeds op papier. 
Ongeveer 1x per maand verschijnt er een nieuwsbrief en 
verder hebben de groepen Klasbord en natuurlijk is er de 
website: www.sinnesneek.nl
Op deze site zijn ook documenten te vinden die betrek-
king hebben op rechten en plichten van zowel de school 
als de leerlingen en hun ouders/verzorgers

 � Verlof en vrij (aan)vragen
 � Huisregels
 �  Protocol sociale media
 �  Protocol Toelaten, schorsen en verwijderen
 �  Klachtenregeling
 �  Privacyreglement- foto’s en filmpjes
 �  Veiligheidsbeleid
 � Sponsoringsbeleid

Verder is er een aantal protocollen op school aanwezig 
zoals:
Epilepsie protocol, wegloopprotocol, medisch 
protocol en medicijnen protocol. Deze kunt u 
opvragen bij leerkracht. 20
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Het is ook mogelijk om in termijnen 
te betalen, u kunt contact opnemen 
met onze administratie op 0515-
859890.

Stichting Leergeld 
Bent u niet in staat de ouderbijdrage 
te betalen? In dat geval kunt u zich 
richten tot de ‘Stichting Leergeld’. 
Deze stichting richt zich op school-
gaande kinderen in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar van ouders met een laag 
inkomen. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.leergeldsneek.nl of via onze 
schoolmaatschappelijk werker Otto 
Greiner 0515-859890.

Klachtenprocedure en 
vertrouwens persoon
We doen ons best om uw kind opti-
maal onderwijs te geven. Ook houden 
we het welzijn van alle leerlingen zo 
goed mogelijk in de gaten. Toch kan 
het gebeuren dat u ergens niet te-
vreden over bent. Dan willen we heel 
graag met u in gesprek. Zodat we 
samen een oplossing kunnen zoeken.
Heeft u een klacht over onze school? 
Dit kunt u het beste bespreken met 
de groepsleerkracht. Als u er samen 
niet uitkomt, luistert de schooldirec-
teur naar uw verhaal.
Lukt het nog niet om een oplossing 
te vinden? Dan hebben we een intern 
contactpersoon die met u meedenkt: 
mevrouw Riët Voogd. 
Zij kan u doorverwijzen naar de  
GGD vertrouwenspersoon 

Jose Nederhoed en eventueel naar de 
Landelijke Klachtencommissie.

Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachten-
regeling machtsmisbruik. Hieronder 
vallen de klachten over discriminatie, 
racisme, agressie, geweld, (seksuele) 
intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat 
om situaties tussen leerlingen onder-
ling en tussen leerling en leerkracht 
of aan school verbonden personeel. In 
de klachtenregeling zijn bepalingen 
opgenomen over contactpersonen, 
vertrouwenspersonen en de klach-
tencommissie.
Onze school is voor de vertrouwens-
persoon aangesloten  bij de GGD 
Fryslán. De vertrouwenspersoon, 
mevrouw José Nederhoed, handelt 
de klacht af volgens een vaste proce-
dure, behandelt alle zaken strikt ver-
trouwelijk en is geen verantwoording 
schuldig aan de school. Hierdoor kan 
het kind en/of de ouder/verzorger vrij-
uit spreken en een klacht voorleggen. 
Meer info is te vinden op de website 
van GGD Fryslan (www.ggdfryslan.nl). 
Ook heeft de GGD Fryslan een folder 
ontwikkeld “Vertrouwenspersoon 
voor ouders” en “Vertrouwensper-
soon voor jongeren”. Deze folders zijn 
te downloaden via de website van 
GGD Fryslan. José Nederhoed is te 
bereiken bij GGD Fryslan via telefoon-
nummer: 088-2299817 of via e-mail: 
j.nederhoed@ggdfryslan.nl

Social media
Na de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
vragen wij u toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal (foto’s 

en filmpjes) waar uw kind op staat. 
Mocht u tussentijds hierin een wij-
ziging willen aanbrengen, dan kunt 
u daarvoor terecht bij de leerkracht 
van uw kind. Ook is er een reglement 
Social Media opgesteld. Dit kunt u 
vinden op de website. Heeft u foto’s 
en filmpjes van kinderen van school 
en wilt u deze via social media ver-
spreiden? Doe dit altijd in overleg én 
met toestemming van de school.

Drinken en eten op school
Al onze leerlingen blijven tussen de 
middag op school; dat houdt in dat 
wij eten en drinken op school tussen 
de middag. Dit met elkaar eten zien 
wij ook als een sociaal-emotioneel 
moment.
’s Morgens is er in alle groepen het 
eerste drink- en eetmoment van 
de dag. De leerlingen krijgen een 
beker limonade en eten het fruit wat 
ze meenemen van huis. Tussen de 
middag is het tweede eetmoment. 
Leerlingen nemen zelf (gesmeerde) 
boterhammen mee en krijgen in de 
SO op school melk, karnemelk of 
thee. De leerlingen van VSO kunnen 
hier ook gebruik van maken of ze 
nemen zelf drinken mee in een goed 
afgesloten beker. Dit mogen geen 
koolzuurhoudende dranken en/of 
energydranken zijn. 

Verjaardagen
Natuurlijk gaan verjaardagen op 
school niet ongemerkt voorbij. Op 
deze belangrijke dag mag uw kind 
trakteren. Wij zien het liefst hartige of 
fruitige hapjes.

Bouw/leerjaar SO ond.b SO mid.b SO bov.b VSO
Ouderbijdrage 14,- 14,- 14,- 14,-

melk/karnemelk/limonade 0,30  p.d 0,30 p.d 0,30 p.d 0,30 p.d*

Catering 0,50* 0,50* 0,50* 0,50*

Schoolzwemmen 2,25 p.w 2,25p.w 2,25* p.2w

Schooluitjes (reisjes/kamp) 30,- 45,- 100,- 75,-

Sinterklaas/kerst 5,- 5,- 5,- 3,-

Sport extra 3,- 3,- 3,- 3,-

cultuur 3,- 3,- 3,- 3,-

*Op aanvraag

De vrijwillige ouderbijdrage
Om de activiteiten te bekostigen vragen wij aan de ouders een ouderbijdra-
ge. Deze bijdrage is wenselijk, maar niet verplicht. Naast de ouderbijdrage 
bestaat het schoolgeld uit een bedrag voor de schoolreisjes en de melk/kar-
nemelk. Voor de leerlingen van de middenbouw van het SO die geen zwem-
diploma hebben zijn er ook nog kosten voor het schoolzwemmen (zodra de 
leerlingen in het bezit zijn van een diploma stopt het schoolzwemmen). Ook 
de VSO B leerlingen zwemmen 1x per week. Dit doen ze op  
Maeykehiem in Sint Nicolaasga.
Voor het schooljaar 2020-2021 ziet de berekening voor het schoolgeld er als 
volgt uit:
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Servicebureau Odyssee
De directeur van SINNE is verant-
woordelijk voor het schoolbeleid 
op deze school. Daarnaast zijn alle 
directeuren van de Odysseescho-
len medeverantwoordelijk voor het 
bovenschools beleid. De heer R. 
Krijnen is voorzitter van het College 
van Bestuur van Odyssee. De me-
dewerkers van het servicebureau 
ondersteunen bestuur en directie.

Servicebureau Odyssee
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
(0515) 857 020

Passend onderwijs
www.odysseescholen.nl/voor-ieder-
kind/expertisecentrum
www.passendonderwijsinfryslan.nl
www.fultura.nl

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân
(088) 22 99 444
Schoolarts: dhr. F. Schaaphok
Assistent: mevr A. Hofstee
Verpleegkundige:  
mevr C van Diepen
Vertrouwenspersoon:  
Mevr J. Nederhoed

Meldpunt  
Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt Vertrouwensinspecteur,
(0900) 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke  
Klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplichtambtenaar  
en Inspectie
Afdeling Leerplicht Gemeente  
Súdwest Fryslân
(0515) 489 000

Inspectie van  
het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Sophialaan 20
Postbus 120
8900 AC Leeuwarden
(088) 669 60 60

Inspecteur van  
het onderwijs
Mevr. drs. E. Hiemstra

Contact
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